
Det har som vanligt hänt en hel
del sedan förra månadens spalt.
Nu sitter jag här med nya tag.
QROlle lever och frodas.
Projetet lever vidare och nya
byggsatser finns att köpa. Åter-
kopplingen kommer från alla
håll både per radio, telefon och
inte minst e-post. För alla
radioamatörer som vill an-
vända mikroprocessorer har vi
ett nytt projekt nära knutet till
SM5DEH och SmartDDS på
gång. Kör portabel QRP i som-
mar och inspireras till egen-
bygge på alla möjliga fronter.

QROlle i Karlsborg
På SSA:s jättefint arrangerade årsmöte i
Karlsborg var det som vanligt gott om
gamla skivbekanta att träffa och prata
med. Undertecknad fick tillsammans med
SM6DJH Olle tillfälle att berätta om
QROlle-projektet på ett mycket välbesökt
anförande. Vi hade inför detta tillfälle
uppmanat andra QROlle-byggare att ta
med sig sina byggen. Inte mindre än 7
Byggen stod prydligt uppradade för ett
familjemöte. Kul att se att varje byggare
lagt ned sin egen själ i bygget. Precis det
vi ville uppnå med projektet -  att få
igång bygginspirationen.

QROlle utanför Sverige
Som tidigare nämnt finns det QROlle-
byggen både i Finland, Norge och Dan-
mark. Vi väntar med spänning på att
artikelserien kommer att publiceras i
Danska OZ-bladet översatt till Danska.
Vi vet att våra vänner i OZ är pigga på att
bygga själv och därför har flera bygg-
satser lagts på lager för flera intresserade
byggare. Hör gärna av dig till SM6DJH
Olle ( 0523-30015 ,
uhfunits@hotmail.com ) om du vill be-

ställa dig en egen byggsats.
På bild här intill återfinns vår mest flitige
QROlle-ambassadör utanför Sverige,
OH6NT Thomas. Han var mycket snabb
med att erbjuda sig att översätta materia-
let till Finska, inte bara för publicering i
Finska tidningen Radioamatööri utan
även bygga en hemsida.
Han har nu även översatt en trevlig arti-
kel från QROlle-byggaren OH6HGN
Teemu. Artikeln är en beskrivning på hur
man bygger sig en bakgrundsbelysning
till en LCDisplay och finns att läsa på
annan plats i QTC. Visserligen för
QROlle. Men det borde fungera som
generell beskrivning. Kul med bidrag
från våra grannländer.

Hedersutmärkelse till SM6DJH
Som ett erkännande till all den inspira-
tion och inte minst arbete som SM6DJH
Olle lagt ner med QROlle, fick Olle på
årsmötet emota SSA:s hedersutmärkelse.
Han är väl värd denne utmärkelse för allt
jobb han lagt ner för SSA:s medlemmar.
Projektet har rullat på riktigt länge nu
och är allt annat än avslutat. Otroligt
inspirerande projekt för vetgiriga, kun-
skapstörstande och inte minst egen-
byggare. Ringar på vattnet har spridit sig
inte bara utomlands utan även i Sverige
mot bland annat sedan tidigare nämnt
SmartDDS-projektet genom SM5DEH
Nils.

SmartDDS startar som SmartAVR
SmartDDS är en otroligt komponent
krabat för alla teknikhungriga och ny-
fikna radioamatörer: Många frågor har
kommit från sugna byggare i Sverige
utan även ett antal e-mail har kommit
från utlandet. Syftet med projektet är
precis som med QROlle att inte beskriva
en färdig konstruktion att sätta ihop.
Även med SmartDDS vill vi förmedla
kunskap om funktion, teknik och pro-
grammering av enheten. Prototyperna är
igång och fungerar mycket väl. Den
spektrala renheten har mäts upp av
SM6DJH Olle och ar visat sig vara
mycket god.
SM5DEH har tillsammans med under-
tecknad nu tagit fram en enklare
processorplattform att använda som labb-
miljö, för alla som vill lära sig funktion
och programmeringsmöjlighet av den
processortyp som används i SmartDDS.
Plattformen kallar vi SmartAVR och
bygger på en enklare processor ur AVR-
familjen från ATMEL som heter
ATtiny26. Vi har börjat publicera en del
material på hemsidan [1] för alla som är
vetgiriga och som vill vara med i projek-
tet.
Passa alltså på att lära dig ”allt om”:
ATMEL AVR – funktion, instruktions-
sätt, IN/UT-portar, C-programmering,
AVR:er för radioamatörtillämpningar.

Syftet med SmartAVR skall vara att inte
bara inspirera till bygge av SmartDDS.
AVR:er kan användas till allt möjligt
spännande inom radiohobbyn. Exempel-
vis, Elbug, PA-logik, övervakning –
Listan kan göras kilometerlång, eller som
SM5DEH säger – ”De e bara program-
vara så begränsningarna finns bara i din
fantasi”.

QROlle på RS-05
Det pratas mycket om QROlle i olika
sammanhang. En av många byggare är
SM6ESG Morgan. Som den noggranne
egenbyggaren han är har han klurat på
lite ändringar av QROlle som passar hans
smak. Morgan kommer att hålla ett anfö-
rande på Radioträff Syd 25 – 28 Aug om
QROlle – konstruktionen och eventuella
förbättringar. Läs mera på www.esr.se/
RS05.

Egenbygge i skog o mark
QRP och portabeltrafik passar bra sam-
man, det är vi många som har lärt oss
uppskatta. Liten rigg tar lite plats och har
liten strömförbrukning vilket innebär litet
behov av strömförsörjning. Att man dess-
utom kan komma bort från stadens larm
och störningar ger den där extra känslan
vid sidan om naturupplevelsen. Vi är
många som redan har upptäck att man
kan upprätta QSO:n över långa avstånd
trots låg effekt. Prova även du !! I förra
numret av QTC skrev jag om den fina
12-meters-masten från Spiderbeam (
www.spiderbeam.de ).  En sådan mast
kan vara en otrolig hjälp för portabel-
expeditionen. Själv kombinerar jag
denna mast med en sloopad G5RV. Det
funkar utmärkt på dom flesta band med
lämplig tuner – gärna den fina nya T1
från Elecraft som jag skrev om i förra
QTC.

Prova gärna ratta in 3742 KHz så hörs vi
där i sommar ! /  SM0JZT - Tilman

 [1] http://radio.thulesius.se
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